


Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko 
Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR 

precizní za studena válcované  
profily do celého světa.
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výrobní
plochy
9000 m2

Rodinná firma KIRCHHOFF & LEHR je jednou z nejmodernějších výrobců za studena 
válcovaných profilů v Evropě.  
 
V roce 1901 byla firma založena a již v roce 1928 byly dodávány první profily. Po roce 1989 
byla tehdy zestátněná firma zprivatizována. V roce 1991 se stala společnost součástí koncernu  
Tillmann-Gruppe. Po mnohačetném rozšíření firmy se dnes vyrábí na osmi moderních  
profilovacích zařízeních. V roce 1998 byla založena obchodní společnost K&L Profily s.r.o. 
v Ústí nad Labem, která zastupuje Tillmann Gruppe v České a Slovenské republice.
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Konstrukce
Výroba nástrojů

Flexibilita, rychlost a spolehlivá spolupráce –  
na to se spoléhají zákazníci firmy  
KIRCHHOFF & LEHR již mnoho let.



Požadované specifické produkty jsou zpracovávány prostřednictvím CAD v oddělení 
konstrukce a optimalizovány pro profilovací techniku.  
 
Kompletní konstrukce nástrojů je prováděna aktuálním a kompatibilním CAD- softwarem. 
Také krátkodobá a komplexní řešení umí firma KIRCHHOFF & LEHR svou vlastní výrobou 
nástrojů kdykoliv efektivně a cíleně uskutečnit.
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Od 0,3 mm tloušťky materiálu až do 25-ti  
metrových profilů: KIRCHHOFF & LEHR  

vyrábí profily v téměř každém rozměru.



KIRCHHOFF & LEHR zpracovává
• materiál o síle: 0,3 mm do 6,0 mm
• šíře pásu: 10mm do 700 mm 
• výška profilu: do 140 mm
• délka profilu: 50mm do 25.000 mm

8 profilovacích a mnoho dalších zařízení na zpracování profilů umožňuje naší výrobě  
rychle reagovat na přání zákazníků.  
 
Vlastní, zcela moderní výroba nástrojů značně přispívá k rychlému plnění požadavků zákazníků. 
Třísměnný provoz zvýrazňuje naší produktivitu. 

KIRCHHOFF & LEHR  
zpracovává
• pásovou ocel válcovanou  
 za tepla

• pásovou ocel válcovanou  
 za studena
• pozinkovaný materiál

• ušlechtilou ocel,  
 nerezové oceli
• vysokopevnostní oceli

• hliník a jiné neželezné kovy
• lakované a jinak povrchově  
 upravené pásy 



DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

KIRCHHOFF & LEHR Vám dodatečně nabízí i možnost 
dalšího zpracování. Rádi Vám také vše zabalíme a 

odešleme dle Vašich požadavků.



V profilování jsme jako doma.  
 
Mimo profilování toho poskytujeme mnohem více. Jako „State of the art-dodavatel“ tvoříme 
svařované sestavy a kompletní systémy a celky s konečnou úpravou, které jsou dalším 
důležitým bodem našich služeb.

Výroba
• Standardní profily
• Speciální profily
• Ohýbané profily
• Uzavřené profily
• Svařované profilové  
 komponenty a sestavy
• sestavy a systémy s  
 konečnou úpravou  
 
Povrchová úprava
• Práškové lakování
• Lakování
• žárové zinkování
• galvanické zinkování

Další zpracování 
• děrování, perforování
• toxování, klinčování, nýtování
• autogenové, bodové a  
 robotické svařování
• ohýbání
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Kvalitně  vyrábíme, kvalita je kontrolována a zdokumentována. 
Přednostně je kvalita denně zaručována  více jak 100 vyško-

lených, kvalifikovaných a angažovaných spolupracovníků.



U firmy KIRCHHOFF & LEHR je již mnoho let zaměstnán velký počet odborných pracovníků.

To svědčí o kvalitě spolupracovníků a hovoří ve prospěch firmy jako zaměstnavatele. Jako 
firma, která ve všech svých odděleních své lidi vzdělává, nabízí firma KIRCHHOFF & LEHR již 
po mnoho let mladým lidem start do profesního života. Vzdělávání je pro firmu 
KIRCHHOFF & LEHR investicí do budoucnosti, aby tím byla zajištěna kvalita výrobků a 
služeb – doprovázená integrovaným systémem managementu – pro další generace.

Školení odborných
pracovníků
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Výrobky firmy KIRCHHOFF & LEHR z Arnsdorfu nás provázejí 
ve všech životních oblastech – většinou nejsou viditelné – 

ale mnohdy nutné v běžném životě.



KIRCHHOFF & LEHR
vyrábí profily pro 
• automobilový průmysl
• výrobu vozidel
• solární průmysl
• stavební průmysl
• nábytkový průmysl
• elektroprůmysl
• strojní průmysl
• stavbu průmyslových  
 zařízení
• regálovou techniku
• výrobu dopravníků
• dopravní techniku
• a jiné

Profily a výrobky společnosti  KIRCHHOFF & LEHR jsou často zabudovány do  
přístrojů a strojů a proto nejsou přímo viditelné. 
 
Např.: svorkovnice v rozvaděčových skříních, boční ochrana proti nárazu v osobním  
automobilu nebo kazetový profil pro shrnovací rolo v zavazadlovém prostoru osobního 
automobilu – nepřímo téměř každý využívá denně výrobky firmy KIRCHHOFF & LEHR.



Matthias Dyckhoff 
jednatel 
+49 (0) 3 52 00 - 259 0 
matthias.dyckhoff@kl.tillmann-gruppe.de

Andrea Benad 
prodej 

+49 (0) 3 52 00 - 259 55 
andrea.benad@kl.tillmann-gruppe.de

Jan Mikula 
K&L Profily 

Tel: +42 (0) 475 208 096 
Mobil: +42 (0) 602 108 298 

jan.mikula@klprofily.cz

Evelyn Dworzsak 
prodej 
+49 (0) 3 52 00 - 259 63 
evelyn.dworzsak@kl.tillmann-gruppe.de

Rüdiger Thomas 
jednatel 

+49 (0) 3 52 00 - 259 0 
ruediger.thomas@kl.tillmann-gruppe.de

Katrin Heyne 
zástupce vedoucího obchodního oddělení 

+49 (0) 3 52 00 - 259 18 
katrin.heyne@kl.tillmann-gruppe.de

Anne Dyckhoff 
vedoucí obchodního oddělení 
+49 (0) 3 52 00 - 259 15 
anne.dyckhoff@kl.tillmann-gruppe.de

Anton Degraf 
prodej 
+49 (0) 3 52 00 - 259 54 
anton.degraf@kl.tillmann-gruppe.de



Frau Benad 
Verkauf 

+49 (0) 3 52 00 - 259 27 
balzer@kirchhoffundlehr.de

Frau Benad 
Verkauf 

+49 (0) 3 52 00 - 259 27 
balzer@kirchhoffundlehr.de

Silný tým vytváří společně s Vámi cíleně  
  orientovaná řešení.

Thomas Lehmann 
vedoucí konstrukčního oddělení 
+49 (0) 3 52 00 - 259 37 
thomas.lehmann@kl.tillmann-gruppe.de

Steffen Schulze 
vedoucí oddělení kvality 

+49 (0) 3 52 00 - 259 24 
steffen.schulze@kl.tillmann-gruppe.de



Arnsdorf
Sundern

ArnsbergLeichlingen

Standort CZ
Ústí nad Labem

Kirchhoff & Lehr GmbH
Am Gewerbegebiet 17
D- 01477 Arnsdorf
Telefon +49 (0) 352 00 - 2 59 0
Telefax  +49 (0) 352 00 - 2 59 59
info@kl.tillmann-gruppe.de 
www.tillmann-gruppe.de  

K&L Profily s.r.o 
Důlce 2135/13 
Ústí nad Labem 
Ceská republika
Tel./Fax +42 (0) 475 208 096
Mobil +42 (0) 602 108 298 
www.klprofily.cz 
klprofily@klprofily.cz

Společnosti jsou součástí TILLMANN - GRUPPE


